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А. Студент повинен формулювати та активно володіти поняттями з загальних курсів 
 
Аналітична динаміка багатокомпонентних систем  

1. Визначення поняття в’язі в механіці суцільного середовища.  
2. Варіаційний принцип Гамільтона – Остроградського механіки суцільних середовищ. 
3. Умова існування потенціалу внутрішніх сил в механіці суцільних середовищ. 

Некласичні математичні моделі механіки деформівного твердого тіла 
1. Коріолісова дисперсія плоских гармонічних біжучих хвиль в необмеженому пружному середовищі, 

яке рівномірно обертається. Поширення хвиль в напрямку осі обертання. 
2. Коріолісова дисперсія плоских гармонічних біжучих хвиль в необмеженому пружному середовищі, 

яке рівномірно обертається. Поширення хвиль перпендикулярно до осі обертання. 
Елементи теорії апроксимації 

1. Основна задача теорії апроксимації. 
2. Узагальнений ряд Фур’є. Рівність Парсеваля. 
3. Альтернанс Чебишева. 
4. Ортогональні многочлени. 

Прикладний векторний аналіз в задачах механіки  
1. Інваріантні означення градієнту, дивергенції та вихору. 
2. Векторний формалізм оператора Гамільтона. Основні векторні диференціальні операції другого 

порядку. 
3. Визначення векторної функції по дивергенції та вихору. 
4. Фундаментальний тензор. 

Комп'ютерне моделювання в сучасній континуальній механіці 
1. Методи побудови розрахункових сіток в задачах гідромеханіки. 
2. Джерельний панельний метод розв’язання рівнянь Ейлера для нестисливої течії. 
3. Багатосіткові методи розв’язання рівнянь Ейлера. 
4. Простий явний метод розв’язання системи рівнянь примежового шару. 

Моделі і методи дослідження фізично нелінійних середовищ 
1. Метод пружних розв’язків. 
2. Основні положення теорії малих пружнопластичних деформацій. 
3. Критерії пластичності Треска-Сен-Венана та Губера-Мізеса 
4. Поняття поверхні навантаження та поверхні текучості. 
5. Визначальні співвідношення асоціативної теорії пластичності. 

Обчислювальні та аналітичні методи в гідромеханіці 
1. Метод конформних відображень в задачі про обтікання тіл.  
2. Метод модальної декомпозиції в задачах про хвильові рухи рідини з вільною поверхнею.  
3. Прямі методи розв’язання стаціонарних задач для диференціальних рівнянь в частинних похідних 

еліптичного типу. 
4. Методи спряження областей в задачах гідромеханіки в складних областях.  

Варіаційні методи в обчислювальній механіці 
1. Варіаційний метод Релея і Трефця.  
2. Загальна схема методу скінченого елемента. 
3. Загальна схема варіаційного методу Канторовича. 

Спеціалізовані системи комп’ютерного моделювання в механіці 
1. Поняття фракталу та мультифракталу. Спектр сингулярностей мультифракталу.  
2. Метод безтрендового флуктуаційного аналізу як інструмент дослідження фрактальної структури 

складних сигналів. 
Спеціальні питання термомеханіки 

1. Другий закон термодинаміки і формі нерівності Клаузіуса–Дюгема. 
2. Теорія визначальних рівнянь в термомеханіці. Структура визначальних рівнянь однорідного 

нестаріючого матеріалу. 
3. Визначальні рівняння і дисипативна функція для середовища із внутрішніми параметрами стану. 



Б. Студент має вміти доводити такі теореми загальних курсів 
 
Аналітична динаміка багатокомпонентних систем  

1. Формулювання граничних умов на поверхні розділу середовищ. 
2. Формулювання граничних умов на вільній поверхні середовища. 
3. Метод модальної декомпозиції для побудови дискретних моделей континуальних систем. 

Варіаційні методи в обчислювальній механіці 
1. Варіаційний метод Рітца.  
2. Варіаційний метод Гальоркіна. 
3. Метод найменших квадратів, його недоліки. 

Елементи теорії апроксимації 
1. Основна теорема апроксимації в лінійному нормованому просторі. 
2. Теорема про повноту ортонормованої системи. 
3. Теорема Чебишева про наближення поліномом в просторі з рівномірною нормою. 

Прикладний векторний аналіз в задачах механіки  
1. Теорема Гауса та її застосування при виводі основного рівняння гідромеханіки.   
2. Теорема Стокса та її застосування в гідромеханіці. 
3. Диференціювання інтегралу від векторної та скалярної функцій по змінному об'єму.  

Некласичні математичні моделі механіки деформівного твердого тіла 
1. Розділ: Теорія пружності при скінчених переміщеннях. Подати пирази для базисних векторів та 

компонентів деформацій через похідні від скінчених переміщень. 
2. Розділ: Теорія пружності при скінчених переміщеннях. Обгрунтувати розрахунок внутрішніх сил у 

деформованому стані тіла за елементами площі граней елементарного об’єму у недеформованому 
стані тіла (теорія напружень Трефця). 

3. Розділ: Просторовий рух пружного тіла. Узагальнене векторне рівняння Ламе просторового руху 
пружного тіла, обрахунок сил інерції.  

4. Розділ: Просторовий рух пружного тіла. Узагальнене векторне рівняння Ейлера просторового руху 
пружного тіла. Моменти інерції.   

Спеціальні питання термомеханіки 
1. Показати, що тільки універсальна дисипативна нерівність накладає обмеження на визначальні 

рівняння для матеріалу. 
2. Вивести визначальні рівняння нерухомого недеформівного теплопровідного нестаріючого 

матеріалу. 
Сучасні методи комп’ютерного аналізу граничних задач 

1. Простий явний метод розв’язку одновимірного нестаціонарного рівняння теплопровідності в різних 
системах відліку. Граничні умови. Умова симетрії. Збіжність простого явного методу. 

2. Простий неявний метод розв’язку одновимірного нестаціонарного рівняння теплопровідності в 
різних системах відліку. Граничні умови. Умова симетрії. Збіжність простого неявного методу. 

3. Неявний метод напрямків, що чергуються, для розв’язку багатовимірного нестаціонарного рівняння 
теплопровідності. Граничні умови. Умова симетрії. Збіжність неявного методу напрямків, що 
чергуються.  

4. Простий явний метод розв’язку багатовимірного нестаціонарного рівняння теплопровідності. 
Граничні умови. Умова збіжності простого явного методу. 

5. Ітераційний метод послідовної верхньої релаксації розв’язку багатовимірного стаціонарного 
рівняння теплопровідності. Граничні умови. Збіжність методу послідовної верхньої релаксації. 

6. Основні підходи до дискретизації похідних. Розвинення в ряди Тейлора. Звичайно-різницеве 
наближення першої і другої похідних. Поліноміальне представлення похідних.  

 
 
 

Програма  
атестаційного іспиту з комп’ютерної механіки для присвоєння додаткової професійної 

кваліфікації 
 

ККооммпп''ююттееррннее  ммооддееллюювваанннняя  ррууххуу  ррііддииннии  уу  ррееззееррввууаарраахх 
1. Формулюванні задачі про рух резервуара з рідиною в формі варіаційного принципу Гамільтона-

Остроградського. 
2. Визначення частот і форм коливань рідини в резервуарі у випадку сумісного руху системи. 
3. Основні прояви нелінійних механізмів взаємодії в задачах динаміки системи резервуар – рідина. 
4. Постановка задачі про безвихровий рух резервуару з рідиною з вільною поверхнею. 
5. Задача про визначення частот і форм коливань рідини в резервуарі на основі методу Рітца.  



6. Аналітичне виключення нелінійної кінематичної граничної умови на вільній поверхні рідини. 
7. Побудова розкладів шуканих змінних в задачі про коливання рідини в циліндричному резервуарі. 

Теорія сенсорів та актуаторів  
1. Згинний статичний п’єзоактуатор: п’єзокерамічна консоль з різними типами поляризації та 

електричного навантаження, поліноміальні розв’язки, застосування моделі Кірхгофа-Лява.  
2. Основні співвідношення згинної деформації тонких п’єзокерамічних пластин з товщинною 

поляризацією. 
3. Згинні коливання біморфних п’єзоактуаторів. 
4. Зв’язані коливання біморфних сенсорних елементів хвильового вібраційного гіроскопу камертонного 

типу: дисперсійні за Коріолісом розв’язки для прогинів. 
5. Система умов спряження та граничних умов для камертонного резонатора вібраційного гіроскопу. 
6. Резонансні властивості камертонного гіроскопічного сенсора. Браянівське розщеплення частот. 
7. Зв’язані коливання стержнів камертонного гіроскопа при урахуванні їх скінченої механічної 

добротності. Модуляція коливань. 
8. Модульований електричний сенсорний сигнал на вимірювальній гілці камертонного гіроскопа.  

ККооммпп''ююттееррннее  ммооддееллюювваанннняя  ппоошшиирреенннняя  ппрруужжнниихх  ххввиилльь 
1. Модель ідеальної стисливої рідини. Хвильове рівняння. Рівняння Гельмгольца. Граничні умови.  
2. Енергетичні характеристики хвиль. 
3. Гармонічні плоскі хвилі. Запис плоскої хвилі, котра біжить у довільному напрямку. Поняття сліду 

хвилі.  
4. Відбиття та проходження плоскої хвилі на межі поділу двох середовищ.  
5. Повне внутрішнє відбиття.  
6. Нормальне падіння плоскої хвилі на плоский шар, котрий спирається на перешкоду з відомим 

імпедансом. Аналіз умов звукопрозорості плоского шару. 
7. Відбиття Р-хвилі від вільної межі півпростору. 
8. Відбиття SV-хвилі від вільної межі півпростору. 
9. Поверхнева хвиля Релея.  

Комп'ютерне дослідження полів у хвилеводних структурах  
1. Нормальні хвилі плоско-паралельного хвилеводу з ідеально жорсткими межами. 
2. Кінематика руху частинок середовища в нормальній хвилі хвилеводу з ідеально жорсткими межами. 
3. Енергетичне визначення групової швидкості. 
4. Кінематичне визначення групової швидкості. 
5. Створення гармонічного поля у хвилеводі при заданому розподілу тиску в деякому перерізі 

хвилеводу.  
6. Поширення SH-хвиль у шарі.  
7. Хвилі Лемба. 
8. Дисперсійний аналіз першої симетричної і першої антисиметричної хвиль Лемба. 

Аналітично-чисельне моделювання механічних систем і процесів 
1. Математична модель поздовжніх коливань п’єзокерамічного стержня з поперечною поляризацією з 

суцільним покриттям лицевих бічних граней. 
2. Еволюція математичної моделі поздовжніх коливань призматичного п’єзокерамічного стержня з 

поперечною поляризацією при неповному електродному покритті. 
3. Математична модель поздовжних коливань п’єзокерамічного стержня з поздовжньою поляризацією 

з електродами на торцях. 
4. Еволюція математичної моделі складеного циліндричного п’єзокерамічного стержня з поздовжньою 

поляризацією при навантаженні електричним полем на внутрішніх електродах, заглиблених 
поблизу торців. 

5. Вібраційний гіроскоп камертонного типу – складена електромеханічна коливальна система. 
Відношення геометричних параметрів резонатора як передумова для декомпозиції складної 
математичної моделі.  

6. Математична модель вимущених згинних коливань біморфного п’єзокерамічного стержня з одним 
жорстко закріпленим торцем в умовах рівномірного обертового руху: функції прогинів, резонансні 
визначники, Браянівське розщеплення частот, резонансний визначник Тимошенка нерухомого 
стержня. 

7. Резонасні властивості вібраційного гіроскопу камертонного типу: синтез результатів спрощених 
математичних моделей.   

 
Сучасні методи обробки інформації 
1. Зв'язок між кореляційною функцією і спектром сигналу.  
2. Спектр випадкового сигналу. 
3. Теорема Вінера-Хінчина.  



4. Теорема Котельнікова. 
5. Дискретне перетворення Фур'є. 

 
В. Студент має розв’язувати задачі таких типів 

1. Застосовувати теорему про ортогональність нев’язки для побудови системи Грама. 
2. Будувати оцінку точності апроксимації функції при наближенні в гільбертовому просторі. 
3. Будувати альтернанс Чебишева та апроксимацію в рівномірній нормі. 
4. Будувати узагальнений ряд Фур’є. 
5. Перевіряти повноту та замкненість системи функцій. 
6. Використовувати векторні диференціальні оператори в механічних задачах. 
7. Використовувати формалізм Гамільтона для спрощення векторних диференціальних 

операцій. 
8. Поновлювати потенціальний вектор по потенціалу. 
9. Знаходити вектор поля по значенням дивергенції та вихору. 
10. Визначати резонансні частоти та значення КЕМЗ для одновимірних п’єзоелектричних 

моделей. 
11. Визначати коефіцієнт відбиття та коефіцієнт проходження при падінні плоскої хвилі на 

межу двох середовищ. 
12. Будувати дисперсійні рівняння для плоских акустичних хвилеводів. 
13. Побудова нормальних хвиль у хвильоводі. 
14. Знаходити хвильовий опір на межі двох середовищ. 
15. Розкладати тензор на шарову та девіаторну складові. 
16. За компонентами тензора напружень знаходити головні нормальні та дотичні напруження. 
17. За компонентами тензора напружень знаходити октаедричні нормальні та дотичні 

напруження. 
18. Застосовувати залежність між інтенсивністю дотичних напружень та інтенсивністю малих 

пружно-пластичних деформацій. 
19. Визначати малі деформації за полем зміщень та напруження за деформаціями на основі 

закону Гука. 
20. Застосовувати закон Гука в девіаторній формі. 
21. Визначати частоту вільних коливань рідини в резервуарі простої форми. 
22. Визначати власні та парціальні частоти коливань нелінійних систем. 
23. Будувати функцію Лагранжа для дискретно-континуальних систем. 
24. За рівнянням руху визначати кінетичну та потенціальну енергію системи. 
25. Використовувати варіаційний принцип Гамільтона-Остроградського для дискретно-

континуальних систем. 
26. Обчислювати варіації функціоналів. 

 
 

Програма для присвоєння додаткової кваліфікації 
«Викладач вищого навчального закладу» 

 
А.Студент повинен формулювати та активно володіти поняттями 

1. Методика викладання математики у вищій школі 
1. Лекція з вищої математики, її задачі, підготовка та проведення. Роль лектора та його 
майстерність. 

2. Педагогіка вищої школи 
1. Методологія педагогіки вищої школи. Методи педагогічних досліджень. 
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